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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Chemiczny
NAZWA KIERUNKU: Zielone technologie
POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopnia

(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia)

PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki
(ogólnoakademicki, praktyczny)

RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK
(kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK, kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK)

TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA:

mgr inż.
1. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH PRZYPISANY JEST KIERUNEK:

(dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny należy określić dla każdej z dyscyplin procentowy udział 
liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS ze wskazaniem dyscypliny wiodącej)

70.0% - Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
19.0% - Inżynieria chemiczna
51.0% - Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
30.0% - Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
30.0% - Nauki chemiczne

2. CELE KSZTAŁCENIA:

Celem kształcenia jest przekazanie studentom aktualnej, zaawansowanej wiedzy z zakresu
projektowania i nadzorowania technologii przyjaznych dla środowiska, stosowania technologii
bezodpadowych, wykonania ekspertyz dotyczących szkodliwości dla środowiska technologii już
pracujących, kierowania laboratorium i wykonania analiz mających na celu oznaczenie typowych
zanieczyszczeń środowiska. W ramach drugiego stopnia studiów duży nacisk będzie kładziony
aplikacyjny charakter wiedzy zdobytej podczas I stopnia studiów.

3. SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Zielone Technologie będą przygotowani do pracy
w przedsiębiorstwach, zajmujących się szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska. Będą
przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach samorządowych jako specjaliści z zakresu ochrony
środowiska oraz w laboratoriach kontrolno pomiarowych jako wysoko wykwalifikowany personel.
Absolwent studiów II stopnia będzie w pełni przygotowany do kontynuacji studiów na III stopniu
kształcenia.

4. EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Symbol WIEDZA Odniesienie do 

charakterystyk 
poziomów PRKOsoba posiadająca kwalifikacje pełną na poziomie siódmym PRK:

K7_W01 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów 
matematyki, obejmującą elementy matematyki stosowanej oraz metody 
optymalizacji w tym metody matematyczne, przydatną do formułowania i 
rozwiązywania złożonych zadań z zakresu technologii ochrony 
środowiska oraz współczesnych metodach analitycznych

P7S_WG
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Symbol WIEDZA Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRKOsoba posiadająca kwalifikacje pełną na poziomie siódmym PRK:

K7_W02 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony gleby, powietrza i 
wody przed zanieczyszczeniami przydatną do formułowania i 
rozwiązywania złożonych zadań z zakresu technologii ochrony 
środowiska oraz współczesnych metodach analitycznych

P7S_WG

K7_W03 ma szczegółową wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych metod i typów 
aparatów stosowanych w analityce zanieczyszczeń środowiska oraz 
technologii oczyszczania i neutralizacji odpadów przemysłowych oraz 
gospodarki wodno-ściekowej oraz projektowania i nadzorowania 
technologii przyjaznych dla środowiska

 
P7S_WK

K7_W04 ma świadomość znaczenia ochrony środowiska i ma szczegółową wiedzę 
o zagrożeniach chemicznych i biologicznych dla środowiska, ze 
szczególnym uwzględnieniem czynników antropogenicznych

P7S_WG (inż.)
P7S_WG

 
K7_W05 ma poszerzoną wiedzę w zakresie zaawansowanych pojęć i problemów 

zarządzania jakością, stosowania zasad organizacji pracy i 
zintegrowanego zarządzania, oraz wiedzę niezbędną do rozumienia 
społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych 
uwarunkowań działalności inżynierskiej, zna podstawowe zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w technologiach ochrony 
środowiska

P7S_WK (inż.)
P7S_WK

K7_W06 ma zaawansowaną wiedzę w zakresie znajomości zasad 
zrównoważonego rozwoju oraz krajowych i europejskich uwarunkowań 
zarządzania środowiskiem, w zakresie ochrony własności intelektualnej 
oraz prawa patentowego

P7S_WK
 

K7_W71 ma wiedzę ogólną w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych obejmującą ich podstawy i zastosowania

P7U_W

K7_W81 posiada znajomość rozbudowanych struktur gramatycznych oraz 
różnorodnych obszarów leksykalnych niezbędnych do porozumiewania 
się w języku obcym w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego 
związanego z kierunkiem studiów

P7U_W

Symbol UMIEJĘTNOŚCI Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRKOsoba posiadająca kwalifikacje pełną na poziomie siódmym PRK:

K7_U01 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, 
potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i 
krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i 
wyczerpująco uzasadniać opinie, potrafi przygotować opracowanie 
naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym 
przedstawiające wyniki własnych badań naukowych

P7S_UW (inż.)
P7S_UW

K7_U02 potrafi, obsługiwać typową aparaturę i wykonywać analizy dotyczące 
badań zanieczyszczeń środowiska, projektować i nadzorować 
technologie przyjazne dla środowiska oraz technologie bezodpadowe, 
potrafi wykonać ekspertyzy dotyczących szkodliwości dla środowiska 
technologii już pracujących

P7S_UW (inż.)
P7S_UU
P7S_UW

 
K7_U03 potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań projektowych z zakresu 

technologii ochrony środowiska dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, 
w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne. Stosuje zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy

P7S_UW (inż.)
P7S_UW

 

K7_U04 potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich 
metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne, potrafi dokonać 
krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania 
techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, 
usługi z zakresu technologii ochrony środowiska oraz dokonać wstępnej 
analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich

P7S_UW (inż.)
P7S_UO
P7S_UU
P7S_UW

 
K7_U05 potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami 

inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi, dotyczące ochrony 
środowiska, wykorzystania nowych technologii ochrony środowiska i 
procedur analitycznych

P7S_UK
P7S_UU

 

K7_U71 potrafi zastosować wiedzę z zakresu nauk humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych lub prawnych do rozwiązywania 
problemów

P7U_U
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Symbol UMIEJĘTNOŚCI Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRKOsoba posiadająca kwalifikacje pełną na poziomie siódmym PRK:

K7_U81 posiada umiejętności płynnej komunikacji w języku obcym na poziomie 
B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w sytuacjach 
życia codziennego oraz w środowisku akademickim i zawodowym

P7U_U
P7S_UK

K7_U82 posiada umiejętność sprawnego pozyskiwania i przetwarzania informacji 
w języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego dotyczących kierunku studiów oraz środowiska 
akademickiego

P7U_U
P7S_UK

Symbol KOMPETENCJE SPOŁECZNE Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRKOsoba posiadająca kwalifikacje pełną na poziomie siódmym PRK:

K7_K01 jest w stanie rozwiązywać najczęstsze problemy związane z 
wykonywaniem zawodu inżyniera, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga 
dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera, dokonuje oceny 
ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności

P7S_KK
 
 

K7_K02 jest gotów współdziałać w zespole, przyjmując w nim różne role, potrafi 
odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez 
siebie lub innych zadań, potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i 
przedsiębiorczy, posiada umiejętność negocjacji, ma świadomość 
własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów

P7S_KO
P7S_KR

 
 

K7_K03 jest w stanie w sposób świadomy i poparty doświadczeniem 
zaprezentować efekty swojej pracy, przekazać informacje w sposób 
powszechnie zrozumiały, komunikować się, dokonywać samooceny oraz 
konstruktywnej krytyki pracy innych osób, z uzasadnieniem różnych 
punktów widzenia

P7S_KR
 
 

K7_K04 jest w stanie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych 
(gospodarczych, obywatelskich, politycznych) uwzględniając aspekty 
ekonomiczne, prawne i polityczne

P7S_KO
 
 

K7_K05 jest gotów wyjaśnić podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność 
zarządzania zasobami własności intelektualnej, okazuje dbałość o prestiż 
związany z wykonywaniem zawodu i właściwie pojętą solidarność 
zawodową, okazuje szacunek innym osobom oraz troskę o ich dobro, 
rozumie potrzebę promowania, formułowania i przekazywania 
społeczeństwu informacji i opinii dotyczących działalności w zawodzie 
inżyniera, ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej.

P7S_KK
P7S_KR

 
 

K7_K71 potrafi wyjaśnić potrzebę korzystania z wiedzy z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych lub ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku społecznym

P7U_K

K7_K81 potrafi podjąć współpracę w zespole międzynarodowym na terenie 
własnej uczelni oraz podczas praktyk i studiów zagranicznych

P7U_K

K7_K82 posiada przygotowanie do czynnego uczestniczenia w wykładach, 
seminariach, laboratoriach prowadzonych w języku obcym

P7U_K

5. WNIOSKI Z ANALIZY ZGODNOŚCI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY ORAZ 
WNIOSKI Z ANALIZY WYNIKÓW MONITORINGU KARIER STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW:

Z rozmów prowadzanych regularnie, z przedstawicielami firm zajmujących się technologiami
środowiskowymi wynika, że istnieje zapotrzebowanie na absolwentów z tytułem zawodowym magistra
inżyniera, którzy posiadaliby specjalistyczną wiedzę, związaną z tym segmentem rynku.
Utworzenie studiów II stopnia ma kierunku Zielone Technologie będzie generować również
rozwój naukowy, oparty na ścisłej współpracy z przemysłem. Obecnie nie istnieje na żadnej uczelni
wyższej w Polsce ani kierunek, ani specjalność w ramach której student byłby przygotowywany w tak
kompleksowy sposób na studiach polsko- lub anglojęzycznych do podjęcia pracy w zawodach,
związanych z technologią i monitoringiem środowiska.

6. SPOSOBY WERYFIKACJI I OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ STUDENTA W 
TRAKCIECAŁEGO CYKLU KSZTAŁCENIA:
(określone w matrycy efektów uczenia się i kartach przedmiotów)
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